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Proposta para prestação de serviço na realização da colação de grau 
oficial e cobertura fotográfica e filmagem. 

 
Prezado Srs. Viemos através desta proposta, nos colocarmos a disposição para 
prestarmos nossos serviços em assessoria, projeção e execução nos eventos de colação 
de grau desta conceituada instituição de ensino. 

 
A WS Eventos está no mercado há mais de 20 anos, sempre produzindo os melhores 
eventos e inovando a cada dia no segmento de festas de formaturas e colação de grau.  
 O principal diferencial da WS Eventos é fazer tudo com muita qualidade e transparência, 
sempre procurando atender e satisfazer o gosto de cada cliente. Trabalhamos com 
propostas personalizadas para atingir variados tipos de público, que sempre procuram por 
ideias criativas 

 
Para mais referências de trabalhos realizados e parcerias de sucesso acesse: 

  

@wseventoss  
 

 
 

www.wseventos.com.br 
 
 

Abaixo algumas fotos de eventos já realizados em 
parceria com o Instituto Federal de São Paulo – 
Campus Hortolândia, uma parceria que já vem dando 
certo há anos! 



                                                                                                                                                                                                                                                     

WS Eventos 

(19) 3256-0048 / (19) 9 8138-9963 

wseventos@wseventos.com.br  

www.wseventos.com.br 
  IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS 

 
 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                     

WS Eventos 

(19) 3256-0048 / (19) 9 8138-9963 

wseventos@wseventos.com.br  

www.wseventos.com.br 
  IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS 

 
Colação de Grau: 

 

1. Recepcionistas: 

Profissionais de alto nível uniformizadas de fácil identificação, que recepcionaram os formandos, 

familiares e convidados. 

 
 

 

2. Decoração de espaço: 

Completa decoração floral do auditório para realização da colação de grau, envolvendo decoração de 

palco com ajardinamento em forma de cascata, mobílias como: sofás, cadeiras formando assim louges 

para ambientação do evento e também biombos e cúpulas iluminadas, utilizando-se as mais nobres 

flores de corte da época, como: Gérberas, rosas, boca de leão, antúrios, lisiantos, compondo arranjos 

adequados e harmoniosos. 

     
 

3. Mesa diretiva: 

Coberta com toalha branca lisa e drapeado com tecido em toda sua extensão com apliques de flores 

nobres de corte, entremeando a junção do drapeado; coluna com arranjo floral na tribuna de honra e 

tapete em frente a mesa solene.  
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4. Mestre de cerimônias: 

Profissional altamente capacitado e qualificado para a apresentação da sessão solene de colação de 

grau com a participação direta na elaboração do roteiro e leitura de mensagem ecumênica.  

 
 

5. Cerimonial assessoria: 

Elaboração de textos e roteiros para colação de Grau com cópias para os componentes da mesa solenes 

e demais profissionais tais como, coordenador, recepcionistas, sonorização.  

 
 

 

6. Sonorização para Colação de Grau: 

Profissional capacitado com caixas de som e equipamentos necessários para sonorização e repertorio 

das músicas à combinar. 
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7. Becas para os alunos: 

As becas serão pretas, tradicionais e plissadas, confeccionadas em crepe de seda, com fino 

acabamento, acompanhando jabô em renda e faixa na cor do curso, entregues limpas e esterilizadas 

na medida do formando. 

Quantidade: 01 para cada formando. 

 

                  
 

8. Locação de becas para os professores: 

As becas serão pretas, tradicionais e plissadas, confeccionadas em crepe de seda, com fino 

acabamento, acompanhando jabô em renda e faixa na cor do curso, entregues limpas e esterilizadas. 

    
9. Capelos 

Capelos personalizados com regulagem em velcro em crepe de seda ou cetim.  

 
 

10. Canudos  

Confecção de canudos porta diploma personalizado, reciclável na cor do curso. 

Quantidade: 01 por formando  

     
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                     

WS Eventos 

(19) 3256-0048 / (19) 9 8138-9963 

wseventos@wseventos.com.br  

www.wseventos.com.br 
  IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS 

 

 

 

 

11. Serviço de água:  

Serviço de água mineral para os componentes da mesa diretiva e aos formandos.  

 

 

12. Equipe de coordenação /colação de grau: 

Profissionais que acompanham a montagem e organização de todo o evento.  
 

 

 
 
 

13. Exclusividade Fotográfica e Filmagem 

 PROFISSIONAIS 

A equipe de fotógrafos e cinegrafistas da WS Eventos, é altamente qualificada e 
reconhecida nacionalmente. Para os eventos solenes e sociais da sua formatura, a 
cobertura de foto-filmagem será executada por equipe composta de 01 fotógrafo para 
cada 08 formandos e cinegrafista na quantidade necessária para a melhor cobertura 
dos eventos, todos adequadamente trajados para a ocasião. 

 EQUIPAMENTOS DE REPORTAGEM 

Serão usados os equipamentos mais avançados e apropriados para o segmento 
formatura. Câmeras fotográficas Digitais da linha profissional da marca Canon e 
Nikon Equipamentos de Filmagem de última geração. 

 

________________________________________ 

                                                                                                          Rricardo Viana 


